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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 505/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 30/9/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 505 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
18/30-9-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αρ. Πρωτ.: 23951/1-10-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Επανυποβολή αιτήµατος για ανανέωση των υφιστάµενων συµβάσεων εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων 

της πρώην ∆Η.Κ.Ε.Κ 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και 

ώρα 13.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 23461/26-9-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αντωνίου Ελένη  16) Τίκας Τριαντάφυλλος        1) ∆ιαµαντή Ευαγγελία 

2) Αντωνίου Σωτήριος  17) Ψηµµένος Κωνσταντίνος        2) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος 

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  18) Παπαλός Κωνσταντίνος        3) Σβάρνας Ιωάννης 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  19) Γούλας Σωτήριος        4) Κρανιάς Βασίλειος 

5) Γεννάδιος Ιωάννης  20) Μαρκινός Αθανάσιος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  21) Παπαγεωργίου Σταύρος  

7) Γούλας Γεώργιος  22) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

8) Καπράνας Απόστολος  23) Τσιούκης Λάµπρος  

9) Κολοκύθα Άλκηστις  24) Βαρελάς Βάιος  

10) Κουρκούνας Βασίλειος  25) Αµπαντζή Μαρία  

11) Λέκκας Αλέξανδρος  26) Λάππας Σπυρίδων  

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης  27) Λέµµας Ευάγγελος  

13) Μπακαλάκου Σωτηρία  28) Χατζής Ηλίας  

14) Ντελής Ιωάννης  29) Σχορετσανίτης Ηλίας  

15) Τάντος Μιχαήλ    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 29), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 
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σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.  

--------------------- 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε επανυποβολή 
αιτήµατος για ανανέωση των υφιστάµενων συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων της πρώην ∆Η.Κ.Ε.Κ  και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την υπ'αριθµ. 9/6-2-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.Κ για 
ανανέωση των υφιστάµενων συµβάσεων ορισµένου χρόνου στην Επιχείρηση για την 
υλοποίηση των προγραµµάτων “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής” και 
“Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους”. Η ανωτέρω απόφαση εστάλη για έλεγχο 
νοµιµότητας στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. 
Ελλάδας µε το υπ'αριθ. πρωτ. 136/6-2-2014 έγγραφο της ∆Η.Κ.Ε.Κ. Μετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου νοµιµότητας εκδόθηκε η υπ'αριθ. πρωτ. 3124/28014/19-2-2014 εισηγητική 
έκθεση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, η οποία εστάλη 
αρµοδίως στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
2. Την υπ'αριθµ. 192/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί λύσης της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας µε το διακριτικό τίτλο “∆Η.Κ.Ε.Κ”, ανάληψης των 
δραστηριοτήτων της και των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της από το ∆ήµο 
Καρδίτσας, µεταφοράς του προσωπικού της στο ∆ήµο και σύστασης προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας. Η 
ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ. πρωτ. 7579/72226/15-4-2014 απόφαση της  
Γ.Γ Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1142/5-5-2014, τ. Β'. 
 
3. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Καρδίτσας, ως καθολικός διάδοχος, υπεισήλθε σε όλα τα 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις της πρώην ∆Η.Κ.Ε.Κ και για το λόγο αυτό ελήφθη η υπ'αριθµ. 
384/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία έγινε αποδοχή ένταξης για τη 
δράση “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 2014 – 2015” των Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ∆ΑΠ ∆ήµου Καρδίτσας σύµφωνα µε τα οριστικά 
αποτελέσµατα επιλέξιµων και µη επιλέξιµων δοµών    
 
4. Την εισήγηση του αρµοδίου αντιδηµάρχου Ιω. Γεννάδιου, ο οποίος ανέφερε: 
 
Ο ∆ήµος Καρδίτσας µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπ αριθµ. 192/0742014 
προχώρησε στην λύση της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Καρδίτσας "∆Η.Κ.Ε.Κ 
Καρδίτσας'', ανάληψη δραστηριοτήτων και προγραµµάτων από το ∆ήµο Καρδίτσας και 
µεταφορά προσωπικού στο ∆ήµο Καρδίτσας (ΦΕΚ 1142/Β/552014).  
Η πρώην κοινωφελής ∆Η.Κ.Ε.Κ Καρδίτσας είχε προχωρήσει σύµφωνα µε ανακοίνωση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την 6-2-2014 σε λήψη απόφασης για την ανανέωση των 
υφιστάµενων συµβάσεων του προσωπικού που απασχολούνταν στα πλαίσια ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων όπως, Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής, Ιατροκοινωνικό 
Κέντρο για Τσιγγάνους (µετεξέλιξη σε Κέντρα Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων) και είχε 
αποστείλει το σχετικό αίτηµα στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
προκειµένου να το διαβιβάσει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να λάβει έγκριση ΠΥΣ. Σε 
τελευταία επικοινωνία που είχαν οι υπηρεσίες του ∆ήµου Καρδίτσας µε το Υπουργείο 
Εσωτερικών γνωστοποιήθηκε ότι η έγκριση ΠΥΣ δεν µπορεί να δοθεί στο ∆ήµο Καρδίτσας, 
παρόλο που είναι ο καθολικός διάδοχος της πρώην ∆Η.Κ.Ε.Κ, και απαιτείται να υποβληθεί 
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ξανά νέο αίτηµα από τον ∆ήµο Καρδίτσας. Για το λόγο αυτό και προκειµένου να µην τεθούν 
σε κίνδυνο οι εργαζόµενοι στις συγκεκριµένες δοµές, θα πρέπει να παρθεί απόφαση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε να υποβληθεί εκ νέου το αρχικό αίτηµα της πρώην ∆Η.ΚΕ.Κ από 
το ∆ήµο Καρδίτσας.  
Συνεπώς εισηγούµαστε την ανανέωση των συµβάσεων του προσωπικού το οποίο εργάζεται 
ήδη στα προγράµµατα: Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π), 
Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους ( µετεξέλιξη σε Κέντρο Στήριξης Ροµά και Ευπαθών 
Οµάδων) έτους 2014 για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού συνολικού αριθµού έντεκα (11) 
ατόµων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως εξής :  
 
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής - Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης  
Παιδιών  
Πέντε (5) Νηπιαγωγοί ΠΕ  
∆ύο (2) Γυµνάστριες ΠΕ  
Ενός (1) Προσχολικής Αγωγής - Μουσικοκινητικής ∆Ε  
∆ύο (2) Καθαριστριών ΥΕ  
 
Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους (µετεξέλιξη σε Κέντρο Στήριξης Ροµά και Ευπαθών  
Οµάδων)  
Μία (1) Νοσηλεύτρια ΤΕ  
 
Για το παραπάνω προσωπικό, αιτούµαστε εξαίρεση από τη µείωση του υπάρχοντος 
προσωπικού (όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 
3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε και αναριθµήθηκε µε την παρ. 4δ του άρθρου 3 του ν. 
3899/2010, µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 και µε το 
άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν. 4093/12) (ΥΠ. ∆.Μ.& Η.∆. ∆Ι∆Α∆ 
∆ΙΠΙ∆∆/οικ.26188/12.11.2012), καθώς οι δοµές στις οποίες απασχολούνται, λειτουργούν 
και επιδοτούνται µε βάση συγκεκριµένο αριθµό εργαζοµένων ο οποίος έχει προσδιοριστεί 
από τα ΦΕΚ σύστασής τους καθώς και από την άδεια λειτουργίας που έχουν λάβει.  
 
Το κόστος ανανέωσης των συµβάσεων θα βαρύνει κωδικούς προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Καρδίτσας, έτους 2014 στις κάτωθι ∆ιευθύνσεις:  
α) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
β) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
5. Την αναγκαιότητα ανανέωσης των υφιστάµενων συµβάσεων προκειµένου να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα η λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π), 
καθώς και του Κέντρου Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων 
 
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τους κωδικούς 
15-6041.0001 και 15-6054.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού 
έτους 2014  
 
7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 

 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

1. α) Εγκρίνει την επανυποβολή αιτήµατος για ανανέωση των υφιστάµενων συµβάσεων του 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης 
“Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 2014 - 2015” του Ε.Π “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού” του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που υλοποιούνταν από την λυθείσα 
δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση ∆Η.Κ.Ε.Κ και ήδη υλοποιείται από το ∆ήµο Καρδίτσας, ως 
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καθολικό διάδοχο της ανωτέρω δηµοτικής επιχείρησης και αφορά τα Κέντρα ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών.  
Ειδικότερα εγκρίνει την ανανέωση των συµβάσεων δέκα (10) ατόµων των κάτωθι 
ειδικοτήτων: 
Πέντε (5) ατόµων κατηγορίας ΠΕ  Νηπιαγωγών  
∆ύο (2) ατόµων κατηγορίας ΠΕ  Γυµναστών  
Ενός (1) ατόµου κατηγορίας ∆Ε Προσχολικής – Μουσικοκινητικής Αγωγής  
∆ύο (2) ατόµων κατηγορίας ΥΕ Καθαριστριών  
 
β)  Εγκρίνει την επανυποβολή αιτήµατος για ανανέωση της υφιστάµενης σύµβασης ενός (1) 
ατόµου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Ιατροκοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους (µετεξέλιξη σε Κέντρο 
Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων) που επίσης υλοποιούνταν από την λυθείσα δηµοτική 
κοινωφελή επιχείρηση ∆Η.Κ.Ε.Κ και ήδη υλοποιείται από το ∆ήµο Καρδίτσας, ως καθολικό 
διάδοχο της ανωτέρω δηµοτικής επιχείρησης 
 
γ) Η ανανέωση των συµβάσεων είναι άκρως απαραίτητη προκειµένου να συνεχιστεί η 
εύρυθµη λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π), καθώς και 
του Κέντρου Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων 
 

2. Η αµοιβή του προσωπικού θα βαρύνει το επιχειρησιακό  πρόγραµµα ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναµικού “ΕΣΠΑ” “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής” και η 
δαπάνη που προκύπτει βαρύνει τους κωδικούς 15-6041.0001 µε αιτιολογία “Τακτικές 
αποδοχές προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. εργαζόµενου στα Κ∆ΑΠ για την περίοδο 2013-2014 µέσω 
της δράσης Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής – ΕΣΠΑ 2007-2013” και 
15-6054.0001 µε αιτιολογία “Εργοδ. Εισφορά ΙΚΑ προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. εργαζοµένου στα 
Κ∆ΑΠ για την περίοδο 2013 – 2014 µέσω της δράσης Εναρµόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής Ζωής – ΕΣΠΑ 2007-2013” του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας 
οικονοµικού έτους 2014  
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 505/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΈΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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